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15.12.2014 B8-0350/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 

politika by se neměla soustřeďovat jen na 

represe, ale měla by zahrnovat také 

preventivní složku; vzhledem k tomu, že 

důraz na prevenci má zvláště velký 

význam v období rostoucí hospodářské 

a sociální nerovnosti, která narušuje 

sociální práva a zejména výkon a účinnost 

základních práv a občanských svobod; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost 

je třeba věnovat podpoře a ochraně všech 

obětí trestné činnosti v celé EU; 

D. vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost 

je třeba věnovat podpoře a ochraně všech 

obětí trestné činnosti v celé EU, zejména 

obětí organizované trestné činnosti 

a obchodu s lidmi; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá přípravu nové strategie vnitřní 

bezpečnosti na další čtyři roky; poukazuje 

na to, že od vytvoření stávající strategie 

vnitřní bezpečnosti se objevily nové 

bezpečnostní hrozby a další si žádají jinou 

politickou reakci; mimoto znovu 

zdůrazňuje, že vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost byla do právního řádu 

Evropské unie začleněna Listina 

základních práv; domnívá se proto, že 

současná strategie vnitřní bezpečnosti by 

měla být řádně vyhodnocena, 

aktualizována a přepracována; 

1. bere na vědomí přípravu nové strategie 

vnitřní bezpečnosti na další čtyři roky; 

poukazuje na to, že od vytvoření stávající 

strategie vnitřní bezpečnosti se objevily 

nové bezpečnostní hrozby a další si žádají 

jinou politickou reakci; mimoto znovu 

zdůrazňuje, že vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost byla do právního řádu 

Unie začleněna Listina základních práv; 

domnívá se proto, že současná strategie 

vnitřní bezpečnosti by měla být řádně 

vyhodnocena, aktualizována 

a přepracována nezávislým, 

transparentním a kontrolovatelným 

způsobem; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že k základním 

předpokladům účinné strategie vnitřní 

bezpečnosti patří důkladná analýza 

bezpečnostních hrozeb, které je nutné řešit, 

a že tuto analýzu má vypracovat Europol 

v úzké spolupráci s ostatními příslušnými 

orgány a institucemi EU a s členskými 

státy; 

2. je přesvědčen, že k základním 

předpokladům účinné strategie vnitřní 

bezpečnosti patří důkladná analýza 

bezpečnostních hrozeb, které příslušné 

orgány EU a členských států musí řešit ve 

spolupráci s nevládními organizacemi 

a organizacemi občanské společnosti; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. opakuje své znepokojení nad tím, že 

stále není k dispozici úplná a komplexní 

analýza bezpečnostní situace na evropské 

úrovni; opakuje proto, že popis současné 

bezpečnostní situace vychází převážně ze 

subjektivních dojmů a z posouzení 

některých bezpečnostních hrozeb, aniž by 

byla provedena důkladná analýza situace 

ze všech hledisek, takže se tento popis 

nezakládá na konkrétních a přesných 

faktech; je přesvědčen, že má-li být 

bezpečnostní politika skutečně efektivní, 

musí být její součástí také prevence; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. se znepokojením si všímá rapidně 

rostoucího počtu státních příslušníků EU, 

kteří cestují do oblastí konfliktů, kde 

vstupují do teroristických organizací, 

a následně se vrací na území EU, a kteří 

představují pro vnitřní bezpečnost EU 

novou hrozbu; má v úmyslu uplatnit při 

řešení tohoto znepokojivého trendu 

mnohostranný přístup, jehož součástí 

bude (i) komplexní řešení základních 

příčin, jako je radikalizace, nesnášenlivost 

a diskriminace, a to prosazováním 

politické a náboženské tolerance, 

rozvojem sociální soudržnosti a sociálního 

začleňování a usnadněním 

znovuzačleňování, (ii) analýza 

podněcování k teroristickým činům 

motivovaným extremismem a k odjezdům 

do zahraničí za účelem vstupu do 

teroristických organizací a zajištění 

kompenzačních opatření k tomuto 

podněcování, (iii) předcházení náborům 

účastníků konfliktů a jejich zapojování do 

konfliktů a zastavení těchto náborů 

a zapojování pomocí odpovídajících 

právních rámců, včetně zabránění 

samotným cestám zahraničních bojovníků 

do oblastí konfliktu, (iv) ochromení 

finanční podpory poskytované 

teroristickým organizacím a jedincům 

zamýšlejícím stát se členy takových 

5. připomíná, že pokud má být EU 

důvěryhodná ve svém úsilí o prosazování 

lidských práv na svém území 

a v zahraničí, musí být takzvaný „boj proti 

terorismu“ prováděn v rámci přístupu 

zahrnujícího více rozměrů (boj proti 

diskriminaci, politická a sociální 

emancipace, boj proti nerovnosti atd.), 

který plně respektuje základní práva 

a občanské svobody; domnívá se, že 

taková strategie by měla podléhat 

demokratickému dohledu a kontrole na 

unijní i vnitrostátní úrovni, přičemž je 

třeba jasně prokázat, že jsou dodržovány 

zásady nezbytnosti a proporcionality 

prostředků a nástrojů používaných v boji 

proti terorismu a zásada presumpce 

neviny a že existují řádné soudní opravné 

prostředky; 
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organizací, a (v) v náležitých případech 

zajištění trestního stíhání; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na to, že bezpečnostní hrozby 

jsou stále více rozptýlené, mezinárodní, 

mnohočetné a asymetrické, a proto 

vyžadují těsnější přeshraniční spolupráci 

napříč agenturami; žádá účinnější operační 

spolupráci členských států, které by měly 

více využívat stávající účelné nástroje, jako 

jsou společné vyšetřovací týmy, 

a pohotověji a účinněji sdílet relevantní 

údaje a informace, a to při zajištění 

odpovídající ochrany údajů a soukromí; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že je 

nanejvýš důležité urychleně schválit 

navrhovanou směrnici o ochraně údajů, 

a poskytnout tak ucelený právní rámec pro 

sdílení údajů v oblasti prosazování práva; 

poukazuje na to, že v zájmu dalšího 

prohlubování operační spolupráce 

členských států je nutné přijmout další 

opatření k posílení důvěry; proto podporuje 

posílení evropských programů odborné 

přípravy a výměn pro národní odborníky 

s cílem zlepšit kulturu prosazování práva 

v Evropě;  

6. poukazuje na to, že bezpečnostní hrozby 

jsou stále více rozptýlené, mezinárodní, 

mnohočetné a asymetrické, a proto 

vyžadují těsnější přeshraniční spolupráci 

napříč agenturami; žádá účinnější operační 

spolupráci členských států, které by měly 

více využívat stávající účelné nástroje, jako 

jsou společné vyšetřovací týmy, 

a pohotověji a účinněji sdílet relevantní 

údaje a informace, a to při plném zajištění 

ochrany údajů a soukromí; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je nanejvýš 

důležité urychleně schválit navrhovanou 

směrnici o ochraně údajů, a poskytnout tak 

ucelený právní rámec pro sdílení údajů 

v oblasti prosazování práva; poukazuje na 

to, že v zájmu dalšího prohlubování 

operační spolupráce členských států je 

nutné přijmout další opatření k posílení 

důvěry; proto podporuje posílení 

evropských programů odborné přípravy 

a výměn pro národní odborníky;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 11 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam soudržnosti 

vnitřních a vnějších aspektů bezpečnosti; 

je přesvědčen, že by mělo být dosaženo co 

největší součinnosti mezi nástroji společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky 

a nástroji spravedlnosti a vnitřních věcí 

(SVV), včetně výměny informací 

a policejní a soudní spolupráce se třetími 

zeměmi, zejména prostřednictvím dohod 

o vzájemné právní pomoci, a to zcela 

v souladu se zásadami stanovenými 

v článcích 2, 3, 6 a 21 SFEU; v tomto 

kontextu zdůrazňuje, že všechny dotčené 

strany, včetně protiteroristického 

koordinátora EU a koordinátora EU pro 

boj proti obchodování s lidmi, by měly 

úzce spolupracovat a začleňovat vnitřní 

i vnější aspekty; 

11. zdůrazňuje skutečnost, že při přípravě 

a provádění strategie vnitřní bezpečnosti 

je třeba brát v potaz vzájemné vazby mezi 

vnitřním a vnějším rozměrem 

bezpečnostní politiky a že orgány 

a agentury Unie působící v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí musí při 

plnění svých úkolů v těchto dvou 

rozměrech plně dbát na dodržování 

hodnot a zásad práva EU (zejména článků 

2, 3, 6 a 21 SEU) a Listiny základních 

práv; důrazně žádá Komisi a členské státy, 

aby ve svých vnitřních a vnějších 

politikách dodržovaly svou povinnost 

respektovat a prosazovat základních práva 

a svobody a hodnoty a demokratické 

zásady zakotvené ve Smlouvách 

a v mezinárodních úmluvách 

a smlouvách, které podepsaly 

a ratifikovaly; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0350/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. podtrhuje, že je nezbytné poskytnout 

k řádnému provádění opatření uvedených 

ve strategii vnitřní bezpečnosti náležité 

finanční prostředky a zejména zajistit, aby 

agentury EU, jako je Europol a Eurojust, 

byly dostatečně vybaveny k plnění 

přidělených úkolů; v této souvislosti 

uznává důležitou úlohu, kterou při vyvíjení 

nástrojů k boji proti terorismu a závažné 

a organizované trestné činnosti, může hrát 

výzkum a inovace; 

12. uznává důležitou úlohu, kterou při 

vyvíjení nástrojů ke zlepšení boje proti 

terorismu, závažné a organizované trestné 

činnosti a obchodu s lidmi může hrát 

vědecký výzkum v různých oblastech; 

Or. en 

 

 


